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NC750S se hodí pro každodenní jízdy a díky nízkému sedlu, pohodlné jízdní pozici a nízkému těžišti vám 
padne hned do ruky. Řadový dvouválec o objemu 745 ccm produkuje masivní zátah pro okamžitou 
akceleraci. S možností volby mezi šestistupňovou manuální převodovkou nebo unikátní novou 
dvouspojkovou šestistupňovou převodovkou Honda DCT je jízda po městě v každém případě zábavou. 
Nový design vás nechá jet takovým stylem, jakým právě chcete – je jedno jakou cestou – a zanedlouho 
tenhle stroj naplní všechna vaše očekávání.

Štíhlá podsedlová část s integrovaným zadním LED světlem v sobě skrývá držadla, která jsou prakticky 
neviditelná, dokud je nenahmatají prsty spolujezdce. Přední světlomet (LED u verzí SE) je elegantně 
zapuštěný do kompaktní masky, která zároveň nese přístrojovou desku s LCD displejem. Nastartujte 
motor, a můžete najezdit až 400 kilometrů, než bude třeba pomýšlet na dotankování 14litrové nádrže. 
Brzdy s ABS ve standardní výbavě poskytují patřičnou jistotu při brzděni v každých podmínkách, a když 
zastavíte, přilbu můžete uložit do prostoru, který se nachází v místech, kde byste normálně hledali nádrž. 

Zadní LED světlo má kouřovou čočku, která podtrhuje elegantní křivky podsedlové části – kam se 
musíte podívat hodně zblízka, abyste viděli držadla pro spolujezdce. Zadní část je mnohem kratší než 
u předchozího modelu, což podtrhuje kompaktní a odhodlaný vzhled streetfighteru.

Komfort a styl přichází společně s atraktivním dvoutónovým sedlem a přidanými proužky na nádrži 
a předním blatníku. Stříbrně lakovaný rám nebo červené ráfky kol ukazují sportovnější tvář modelu 
NC750S. SE verze má vepředu zářivý LED světlomet, který doplňuje nový lehčí a sportovnější vzhled. 
Krátká a kompaktní, lehká pětiúhelníková koncovka vydává uspokojivý tón, zatímco její ozdobný kryt je 
vyladěný do posledního detailu.

NC750S Síla, která vás unese.

DUAL
CLUTCH

TRANSMISSIONHISSABSHECS3 HMASPGM FI

Rozměry (D × Š × V): 2 215 × 775 × 1 130 mm
Výška sedla: 790 mm 
Objem palivové nádrže:  14,1 litru
Provozní hmotnost: 217 kg / 227 kg*

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor: Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC  
s 8 ventily
Zdvihový objem: 745 ccm
Max. výkon: 40 kW / 6 250 ot. za min. (95 / 1 / EC)
Max. kroutící moment: 68 Nm / 4 750 ot. za min. (95 / 1 / EC) 

*verze s dvouspojkovou převodovkou DCT
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